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 الممخص      
عمى نباتات  0100ولغاية َاب  0100أجريت الدراسة خالل المدة من نيسان       

Zinnia elegans L. قمة النامية لمنبات أو بدون قرطيا ورش لدراسة تأثير قرط ال
ولمرتين والرش  0-ممغم. لتر 01و 01، 1المجموع الخضري بالباكموبترازول بتراكيز 

في صفات النمو  0-ممغم. لتر 011و 011، 1مرتين بحامض االسكوربيك بتراكيز 
الزىري، ونفذت التجربة العاممية في قطع منشقة وبتصميم القطاعات العشوائية 

الواحدة. واشارت النتائج الى  ممة بثالث مكررات وسبعة نباتات لموحدة التجريبيةالكا
طالة فترة بقاء النورات  ان قرط القمة النامية لمنبات ادى الى تأخير موعد التزىير وا 
عمى النبات صالحة تنسيقيًا وزيادة معنوية في محتوى االنثوسيانين في االزىار 

وزن رطب. وأدى الرش بالباكموبترازول بتركيز  0 -غم011ممغم. 81.14وصوال الى 
طالة فترة بقاء النورات صالحة تنسيقيا  0-ممغم. لتر 01 الى تأخير موعد التزىير وا 

الى زيادة عدد  0-ممغم. لتر 01و01عمى النبات، بينما ادى الرش بكال التركيزين
حامض عمى التوالي. وأدى الرش ب نباتلكل  نورة 0.00و  0.12النورات الى 

الى إطالة  0-رممغم. لت 011االسكوربيك الى تأخير موعد التزىير وأدى الرش بتركيز
فترة بقاء النورات صالحة تنسيقيًا عمى النبات وزيادة معنوية في محتوى االنثوسيانين 

 وزن رطب. 0-غم011ممغم. 10.00في النورات الى 
 

، Zinnia elegansبيك، : القرط، الباكموبترازول، حامض االسكور الكممات الدالة
 محتوى االنثوسيانين. 

 

 
   ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  ). 

 

 

 

https://rsci.mosuljournals.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 عبد الرحمن عبد القادررند نافع عبد الباقي و ىالة     
 

00 

 المقدمة

 يصل ارتفاع، Asteraceaeالتي تنتمي الى العائمة المركبة  من الحوليات الصيفية .Zinnia elegans Lنبات الزينيا           
متقابمة جالسة  واالوراق بسيطة بيضية إلى رمحيةشعيرات وبرية عميو  لساق متخشبا ،سم 21الى بعض االصناف في  النبات

. ازىار النبات عبارة عن نورة، فييا الزىيرات الشعاعية ذات الوان متعددة منيا االبيض، سم ذات حافة كاممة 4يصل طوليا 
لزىيرات القرصية ذات لون اصفر واسود، وقد تكون مفردة او مزدوجة تتكاثر الوردي، البنفسجي، البرتقالي، االحمر واالصفر وا
الشمس المباشرة وظروف  وتحت اشعة، oم 02-02ايام في درجة حرارة  1-0الزينيا بالبذور وتعتبر سريعة االنبات تستغرق من 

العمميات البستنية المناسبة  أكثررط من يعد الق (.and Wilkins, 2005 Dole) المعطاة،تيوية جيدة واالعتدال في كمية الماء 
لمزراعة الناجحة إلنتاج أزىار القطف ونباتات األصص التي تجرى عمى النباتات من اجل تحفيز نمو الفروع الجانبية بعد كسر 

 Zinnia( عمى نبات الزينيا 0101) ومن خالل تجربو قام بيا األطرقجي واخرون (0221في، م، )وصالسيادة القميو لمنبات

elegans Jacp. عند بداية تكون البرعم قرط الو اوراق حقيقية عمى النبات  8-0عند تكون قرط  ،مستويات ةلبيان تأثير القرط بثالث
اذ معنويو في عدد النورات الكمي  زيادةأدى إلى لمرتين ان القرط فضال عن التسميد النيتروجيني،  ،قرطعدم الباإلضافة الى  الزىري
يومًا في  84.41الى اطالو المدة التنسيقية لألزىار الى ادى كذلك و  ،المقارنة نورة لمعاممة 01.01المقابل ، في نورة 02.10بمغت 
 .يوما لمعاممة المقارنة 02.02مقابل 

تأثير معاكس لمجبرلين اذ لمنبات يحدث عند اضافتيا  صناعيةىي مركبات عضوية و الباكموبترازول من معوقات النمو             
صص تجاريا االوتستعمل عند انتاج نباتات  (Dicks, 1979) استطالة الخالياتثبيط من خالل نيا تقمل من معدل استطالة الساق ا

الحصول عمى نبات صغير الحجم متقزم متحمل و بالشكل المظيري لمنبات  الضررالنمو الخضري من دون اذ تؤخر او تعيق 
 سيقان بعض النباتات المزىرةلمرغوب فييا الستطالة غير االزىار ومنع األعية جياد المائي والحراري وتحسين نو االلظروف 

(Wang and Gregg, 1991 ; Pgrsa, 2007واشار )et al., (2020) Kholiya  من خالل تجربتيم عمى نبات القطيفة  

Marigold  Tagetes erecta L. 0-ممغم. لتر 21و 01، 01، 0وذلك باستخدام تراكيز مختمفة من الباكموبترازول وىي 
ادى الى إطالة فترة  0-ممغم. لتر 21يوم من نقل النباتات، ان التركيز العالي من الباكموبترازول  81و 01وموعدين لمقرط وىما بعد 

اذ نبات، عمى التوالي واختمفت معنويا عن معاممة المقارنة  /زىرة 18.00ويوم  40.10اذ بمغت  تنبا /االزىارالتزىير وزيادة عدد 
 ، عمى التوالي. تنبا/ زىرة 11.08يوم و 22.00بمغت 

 ,.Sheikh et al) اـــات وتطورىـــو النباتـــالـذي لـو دور ميـم فـي نم Cين ـىـو فيتامـ Ascorbic acidك ـــض االسكوربيـــحام

 الــى ان حــامض Robinson (1973)(. واشــار EL-Kobisy et al., 2005( خاصــة فــي سمســمة نقــل االلكترونــات )2014
بـين االسكوربيك يعمل كمساعد انزيمي في عمميات ايض الكربوىيدرات والبروتينات والتي تمزم في عمميات البنـاء الضـوئي والتـنفس. 

Elbohy et al., (2018)  رش نبـات الزينيـا عنـدZinnia elegans ممغـم.  011و 011، 21، 1بتراكيـز السالسـاليك حـامض ب
بـــين رشـــة واخـــرى خـــالل فتـــرة النمـــو  يومـــا 00ولـــثالث مـــرات و 0-ممغـــم. لتـــر 300و 011 ،0وحـــامض االســـكوربيك بتراكيـــز  0-لتـــر

مـن حـامض االسـكوربيك ادى  0-ممغـم. لتـر 011الـرش بـالتركيز العـالي مـن الزراعـة وفـي موسـمين ان  يومـا 01الخضري بدأت بعد 
 08.11عمـى التـوالي فـي حـين بمغـت  نبات، /رةزى 00.80و 04.00في الموسم االول والثاني اذ بمغت نبات  /زيادة عدد االزىارالى 
 وزن جاف. 0-ممغم. غم 012.2 حيث بمغزىرة عند المقارنة وازداد محتوى االنثوسيانين  00.40و

القرط واستعمال معوق النمو  تأثيرالتجربة لدراسة أجريت وكنبات اصص  تنسيق الحدائقنظرا ألىمية النبات واستعمالو في 
 لنبات الزينيا وامكانية الحصول عمى نباتات اصص صالحة تنسيقيا. بحامض االسكوربيك في صفات النموالباكموبترازول والرش 
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 المواد وطرائق العمل
جامعة الموصل ولمفترة  /نفذت التجربة في البيت البالستيكي التابع لقسم البستنة وىندسة الحدائق في كمية الزراعة والغابات

 قرطشممت التجربة دراسة ثالثة عوامل وىي ال .Zinnia elegans Lعمى نبات الزينيا  0100الى منتصف اب  0100من نيسان 
 Pinching اوراق حقيقية عمى النبات لنصف  (0تكون )اسبوعين من الشتل و بعد يدويا بإزالة القمة النامية لمساق الرئيسي  تمتو

لممجموع الخضري لمنباتات لحد البمل بثالثة   Paclobutrazolالرش بالباكموبترازول، و النباتات وترك النصف الثاني بدون قرط
ولمرتين االولى بعد القرط بأسبوعين والثانية بعد شير من الرشة االولى فضال عن معاممة المقارنة  0-ممغم. لتر 01، 01، 1تراكيز 

 0-ممغم. لتر 011، 011، 1وىي  بثالث تراكيز Ascorbic acidالتي رشت بالماء المقطر فقط، والمعاممة بحامض االسكوربيك 

رشًا عمى اوراق النباتات ولمرتين االولى بعد شير من الشتل والثانية بعد شير من الرشة االولى فضال عن معاممة المقارنة التي 
تصميم  يةالعامم التجربةنفذت معاممة عامميو وىي التداخل بين العوامل اعاله، و  04عمى رشت بالماء المقطر فقط، احتوت التجربة 

 Factorial Experiment With in Split Plot in Randomizedالقطاعات العشوائية الكاممة داخل القطع المنشقة 

Complete Block Design  01ر. نقمت الشتالت بعمر اسبوعين عند بموغيم طول وبثالث مكررات وسبعة نباتات لكل مكر 
% 11كغم من تربة الحدائق فقط. سجمت البيانات التالية عند إزىار  0.802سم حاوية عمى  04سم الى اصص بالستيكية بقطر 
)يوم(، تم تقدير  (، مدة بقاء النورات صالحة تنسيقيًا عمى النباتتنبا / نورة)النورات )يوم(، عدد  من النباتات وشممت موعد التزىير
حممت البيانات إحصائيا باستعمال  . Ranganna  (1986)وزن رطب( وفقًا لما جاء بو 0-غم011االنثوسيانين في النورات )ممغم.

)الراوي وعبد  ه% حسب ما ذكر 1وقورنت المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد المدى تحت مستوى احتمال  SASبرنامج 
 (.0111العزيز، 

 النتائج والمناقشة
لى تقميل عدد االيام الالزمة لمتزىير ان عدم اجراء القرط لمنباتات ادى ا( 0الجدول )اظيرت نتائج التحميل االحصائي في 

الى التأخير  0-ممغم. لتر 01الرش بالباكموبترازول بتركيز  وأدىيومـًا واختمفت معنويا عن النباتات المقروطة.  00.42وبمغت 
زىير يومًا في حين بكرت النباتات التي لم ترش بالباكموبترازول في موعد الت 20.02وبشكل معنوي في موعد التزىير الى 

يومًا. ولوحظ ان النباتات التي لم ترش بحامض االسكوربيك بكرت وبشكل معنوي في موعد التزىير إذ أزىرت بعد  00.00وبمغت
 يومًا. 02.21

ومن نتائج التداخل المشترك بين القرط والباكموبترازول تبين ان النباتات التي لم تقرط ولم ترش بالباكموبترازول بكرت وبشكل 
عند القرط والرش  يوماً  44.12يومًا في حين تأخرت الى  12.88وعد إزىارىا عن جميع المعامالت االخرى اذ بمغ معنوي في م

. واشارت نتائج التداخل بين القرط وحامض االسكوربيك الى ان النباتات التي لم تقرط ولم ترش 0-ممغم. لتر 01بالباكموبترازول بتركيز 
يومًا. ومن التداخل بين منظمي النمو قيد الدراسة، ادى الرش  01.81ار وبشكل معنوي وبمغت بحامض االسكوربيك قد بكرت باإلزى

الى زيادة عدد االيام الالزمة  0-ممغم. لتر 011مع الرش بحامض االسكوربيك بتركيز  0-ممغم. لتر 01بالتركيز العالي لمباكموبترازول 
 يومًا. 00.40تي لم ترش بمنظمات النمو في موعد التزىير وبمغت يومًا في حين بكرت النباتات ال 22.24لمتزىير وبمغت 

ويمكن القول من نتائج التداخل الثالثي بين العوامل موضوع الدراسة، ان النباتات بدون قرط ولم ترش باي من تراكيز  
لنباتات المقروطة والتي يومًا عمى عكس ا 11.11منظمي النمو المستخدمين في الدراسة بكرت معنويا في موعد تزىيرىا وبمغت 

حيث تأخر موعد  0-ممغم. لتر 011والرش بحامض االسكوربيك بتركيز  0-ممغم. لتر 01رشت بالتركيز العالي لمباكموبترازول 
 يومًا. 20.02تزىيرىا وبمغ 

بقاء مدة طويمة في وربما يعزى السبب في تأثير القرط عمى زيادة مدة التزىير الى ان قرط القمة النامية يجبر النبات عمى ال
السبب في تأخير  Opik and Rolf  (2005)(. وعزا0242حالة النمو الخضري ومن ثم يؤخر تكون البراعم الزىرية )طواجن، 
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موعد التزىير عند الرش بالباكموبترازول الى التحفيز الناتج عن زيادة تصنيع السايتوكاينينات وبالتالي إطالة فترة النمو الخضري 
 فريع وتأخير تكوين البراعم الزىرية.وزيادة الت
 
)يروم   : تأثير القرط والرش بالباكموبترازول وحامض االسكوربيك كل عمى انفراد او التداخل فيما بينهم في موعد التزهيرر1الجدول 

 .Z. elegansلنباتات الزينيا 
 

 عامل القرط
 تراكيز الباكموبترازول

 1-ممغم.لتر
التداخل بين القرط  1-لترتراكيز حامض االسكوربيك ممغم.

 والباكموبترازول
 تأثير القرط

 311 151 صفر

 بدون قرط
 ه 12.88 ك ي 12.02 ط -ز 12.02 ك 11.11 صفر

 د 00.20 و 08.00 ح -و 00.02 و ز 00.22 01 ب 00.42
 د 08.00 و 00.42 و 00.82 ط -و 00.14 01

 قرط
 ج 21.00 د 24.11 د 22.11 ه 21.02 صفر

 ب 40.42 ب ج 48.02 ج 40.11 ج 40.11 01 أ 40.10
 أ 44.12 أ 20.02 ب 40.42 ب ج 41.02 01

التداخل بين القرط وحامض 
 االسكوربيك

 د ه 00.20 ج 00.02 ه 01.81 بدون قرط
 تأثير الباكموبترازول

 أ 48.24 ب 40.21 ج 22.88 قرط

التداخل بين الباكموبترازول 
 وحامض االسكوربيك

 ج 00.00 د 02.40 د 04.00 ه 00.40 صفر

 ب 20.81 ب ج 28.11 ج 20.40 ج 20.44 01
 أ 20.02 أ 22.21 أ ب 20.02 ب ج 28.00 01

 أ 20.02 أ 20.00 ب 02.21 تأثير حامض االسكوربيك
 %.1متعدد الحدود تحت مستوى احتمال القيم ذات االحرف المتشابية لكل عامل او تداخالتيا كل عمى انفراد ال تختمف معنويا حسب اختبار دنكن 

 
( الـى زيــادة عـدد النـورات المتكونــة عمـى النباتــات التـي تـم قــرط القمـة الناميـة ليــا عـن النباتــات 0الجـدول )تشـير البيانـات فــي 

ازول التــي لــم تقــرط غيــر ان الزيــادة لــم تكــن معنويــة، ومــن جيــة اخــرى تــم الحصــول عمــى اعمــى عــدد لمنــورات عنــد الــرش بالبــاكموبتر 
فـي النباتـات مـن دون  نبات /نورة 0.02نبات، عمى التوالي وقمت الى ادناىا  /نورة 0.00و 0.12وبمغ  0-ممغم. لتر 01و 01بتركيز 

 الرش بالباكموبترازول، ولم يؤد الرش بحامض االسكوربيك الى تسجيل فروق معنوية في قيم عدد النورات التي تم الحصول عمييا.
القــيم المعنويــة  أكبــرالــى تســجيل  0-ممغــم. لتــر 01رك بــين قــرط النباتــات والــرش بالبــاكموبترازول بتركيــز التــداخل المشــت وأدى 

عنـــد عـــدم قـــرط النباتـــات ومـــن دون الـــرش  نبـــات /نـــورة 0.08فـــي حـــين انحـــدرت القـــيم الـــى ادناىـــا  نبـــات /نـــورة 0.00لعـــدد النـــورات 
القيم المعنوية لعدد النورات عند اي مستوى من تراكيز حـامض  أكبرسجيل بالباكموبترازول. ومن جية اخرى ادى قرط النباتات الى ت
مـن  0-ممغـم. لتـر 011بدون قرط النباتات والـرش بتركيـز   نبات /نورة 0.81االسكوربيك المستعمل في الدراسة في حين سجمت اقميا 

 011مــع الــرش بحــامض االســكوربيك بتركيــز بالتــداخل  0-ممغــم. لتــر 01الــرش بالبــاكموبترازول بتركيــز  وأدىحــامض االســكوربيك. 
عنــد عــدم الــرش بالبــاكموبترازول والــرش   نبــات /نــورة 0.04فــي مقابــل   نبــات /نــورة 0.00الــى زيــادة عــدد النــورات الــى  0-ممغــم. لتــر

 .0-ممغم. لتر 011بحامض االسكوربيك بتركيز 
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سجمت عند قرط النباتات والرش بالباكموبترازول بتركيز  بينت نتائج التداخل الثالثي ان اعمى القيم المعنوية لعدد النورات 
إذ  0-ممغم. لتر 011و 011لمنباتات التي لم ترش بحامض االسكوربيك او التي رشت بحامض االسكوربيك بتركيز  0-ممغم. لتر 01

وعدم الرش بمنظمات  عند عدم القرط نبات /نورة 0.14عمى التوالي وسجمت اقل القيم  ،نبات /نورة 0.40و 0.00، 0.02بمغت 
 النمو.

ويرجع السبب في زيادة عدد النورات عند الرش بالباكموبترازول نتيجة لزيادة عدد االفرع بسبب زيادة تراكيز السايتوكاينين 
 (.0221)وصفي، الذي يعرف بيرمون التفريع وبالتالي زيادة عدد االزىار

 

االسرركوربيك كررل عمررى انفررراد او التررداخل فيمررا بيررنهم فرري عرردد النررورات   : تررأثير القرررط والرررش بالبرراكموبترازول وحررامض 2الجرردول 
 .Z. elegansنبات  لنباتات الزينيا  /)نورة

 

 عامل القرط
 تراكيز الباكموبترازول

 1-لتر ممغم.
التداخل بين القرط  1-لتر تراكيز حامض االسكوربيك ممغم.

 تأثير القرط والباكموبترازول
 311 151 صفر

 بدون قرط
 ه 0.08 و -ج 0.11 ه و 0.01 و 0.14 صفر

 ب 0.01 د -ب 0.21 ب ج 0.11 أ 0.11 01 أ 0.02
 د ه 0.10 ب ج 0.40  و -د 0.00 و -ج 0.11 01

 قرط
 د 0.11 ه -ب 0.00  و -ج 0.80 و -ج 0.14 صفر

 ج 0.21 ب ج 0.22 ب 0.02 ه-ب 0.20  01 أ 0.01
 أ 0.00 أ 0.40 أ 0.00 أ 3.17 01

التداخل بين القرط وحامض 
 االسكوربيك

 ب ج 0.21 ج 0.81 ب 0.40 بدون قرط
 تأثير الباكموبترازول

 أ 0.00 أ 0.01 أ 0.01 قرط

التداخل بين الباكموبترازول 
 وحامض االسكوربيك

 ب 0.02 ج د 0.14 د 0.04 د 0.00 صفر
 أ 0.12 ب ج 0.40 أ ب 0.14 أ 0.01 01
 أ 0.00 أ 0.00 أ 0.02 أ 0.00 01

 أ 0.20 أ 0.42 أ 0.11 تأثير حامض االسكوربيك
 %.1القيم ذات االحرف المتشابية لكل عامل او تداخالتيا كل عمى انفراد ال تختمف معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

 

تـرة بقـاء النـورات صـالحة تنسـيقيا عمـى النبـات وبمغـت ( ان قـرط النبـات تفـوق معنويـا فـي إطالـة ف0 الجدول)تشير النتائج في 
الـى الحصـول عمـى اطـول  0-ممغـم. لتـر 01الرش بالبـاكموبترازول بتركيـز  وأدىيوم عند عدم القرط،  01.01يوم في مقابل  01.40

مض االسـكوربيك وبمغـت العمر التنسيقي عمى النبات مع زيادة تركيز حا يوم، وازداد 00.10عمر تنسيقي لمنورات عمى النبات وبمغ 
 واختمفت معنويا عن المعامالت االخرى. 0-ممغم. لتر 011يومًا عند الرش بحامض االسكوربيك بتركيز 00.02اعمى القيم 
وتظير نتائج التداخل المشترك بين القرط والبـاكموبترازول، ان نـورات النباتـات المقروطـة والتـي رشـت بالبـاكموبترازول بتركيـز  

يومـا لنـورات  08.00يومـا وتفوقـت معنويـا فـي مقابـل  01.28بقيت اطول فتـرة صـالحة تنسـيقيا عمـى النبـات وبمغـت  0-ممغم. لتر 01
النباتـات التـي لـم تقـرط ولـم تـرش بالبـاكموبترازول. ويالحـظ مـن التـداخل بـين القـرط والـرش بحـامض االسـكوربيك، اطـول عمـر تنســقي 

في حين انخفضت ىذه القـيم  0-ممغم. لتر 011ية والرش بحامض االسكوربيك بتركيز يومًا عند قرط القمة النام 02.02عمى النبات 
. وتــم تســجيل اطــول االيــام لبقــاء النــورات المختمفــةوبشــكل معنــوي فــي النباتــات مــن دون قــرط والــرش بتراكيــز حــامض االســكوربيك 
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متــــداخال مــــع الــــرش بحــــامض  0-مغــــم. لتــــرم 01يومــــًا عنــــد الــــرش بالبــــاكموبترازول بتركيــــز  08.11و 08.80صــــالحة عمــــى النبــــات 
 ، عمى التوالي.0-ممغم. لتر 011و 011االسكوربيك بتركيز 

ـــــى النبـــــات ســـــجمت عنـــــد قـــــرط النبـــــات والـــــرش بالبـــــاكموبترازول بتركيـــــز               ويمكـــــن القـــــول بـــــان اطـــــول فتـــــرة بقـــــاء لمنـــــورات عم
يومـــًا فـــي  00.02يومـــًا فـــي مقابـــل  00.00وبمغـــت  0-ر. لتـــممغـــم 011بالتـــداخل مـــع حـــامض االســـكوربيك بتركيـــز  0-رممغـــم. لتـــ 01

 حامض االسكوربيك. 0-ممغم. لتر 011النباتات غير المقروطة والتي لم ترش بالباكموبترازول ورشت بتركيز 
ان اســتخدام التراكيــز المثاليــة مــن حــامض االســكوربك ادى الــى حمايــة ومنــع الخاليــا  et al., (2012)  Emanويــرج 

 العمر التنسيقي لمنورات عمى النبات. وأطالتشيخوخة االزىار ت ن التحطم وبالتالي أخر واالنسجة م
 

: تأثير القرط والرش بالباكموبترازول وحامض االسكوربيك كل عمى انفراد او الترداخل فيمرا بيرنهم فري مردة بقرار النرورات 3الجدول 
 .Z. elegansعمى النبات صالحة تنسيقيا )يوم  لنباتات الزينيا 

 

 عامل القرط
 تراكيز الباكموبترازول

 1-ممغم.لتر

 1-تراكيز حامض االسكوربيك ممغم.لتر
التداخل بين القرط 
 تأثير القرط والباكموبترازول

 311 151 صفر

 بدون قرط
 ج 08.00 ط -و 00.01 ط 00.02 ح ط 08.14 صفر

 ج 01.04 ح ط 08.11 ط -ز 00.11 ط -ز 01.22 01  ب 01.01
 ج 00.00 ح ط 01.00 ح -و 02.40 ح ط .01.1 01

 قرط
 ب 00.20 ب ج 04.00 د ه 00.11 ه و 00.88 صفر

 ب 00.00 ج د 01.11 د ه 00.02 ز -ه 02.02 01 أ 01.40
 أ 01.28 أ 00.00 أ ب 00.11 ب ج 04.02 01

التداخل بين القرط وحامض 
 االسكوربيك

 د 01.02 د 01.80 د 01.02 بدون قرط
 لباكموبترازولتأثير ا

 أ 02.02 ب 01.00 ج 00.12 قرط

التداخل بين الباكموبترازول 
 وحامض االسكوربيك

 ب 02.08 أ ب 00.00 د 02.02 د 04,10 صفر

 ب 04.28 د -ب 02.22 ج د 02.00 د 02.20 01

 أ 00.10 أ 08.11 أ 08.80 ب ج 00.02 01
 أ 00.02 ب 01.00 ب 02.00 تأثير حامض االسكوربيك

 %.1القيم ذات االحرف المتشابية لكل عامل او تداخالتيا كل عمى انفراد ال تختمف معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 
 

 وزن رطــب 0-غــم011ممغـم.  81.14( ان محتـوى االنثوســيانين ازداد معنويـًا عنــد القـرط وبمــغ 8الجــدول )تشـير البيانــات فـي 

 0-ممغــم. لتــر 01و 01لمنباتــات غيــر المقروطــة. ادى الــرش بالبــاكموبترازول بتركيــز  وزن رطــب 0-غــم011م. ممغــ 04.00فــي مقابــل 
الــى خفــض صــبغة االنثوســيانين فــي النــورات واحتــوت النباتــات التــي لــم تــرش بالبــاكموبترازول اعمــى القــيم مــن االنثوســيانين وبمغــت 

ية المعـامالت، ادى الـرش بـالتركيز العـالي مـن حـامض االسـكوربيك الـى واختمفت معنويًا عن بق وزن رطب 0-غم011ممغم.  82.00
عـــن بقيـــة  واختمفـــت معنويـــاً  وزن رطـــب 0-غـــم011ممغـــم.  10.00تســـجيل اعمـــى القـــيم المعنويـــة مـــن محتـــوى االنثوســـيانين وبمغـــت 

ادى الـى زيـادة  ش بالبـاكموبترازولومن نتائج التداخل المشترك بـين القـرط والبـاكموبترازول يتضـ  ان القـرط ومـن دون الـر  المعامالت.
 رطــبوزن  0-غــم011ممغــم.  00.20فــي حــين بمغــت  وزن رطــب 0-غــم011ممغــم.  10.00معنويــة فــي محتــوى االنثوســيانين وبمــغ 
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وسـجمت النـورات المـأخوذة مـن نباتـات مقروطـة ورشـت  0-ممغـم. لتـر 01غير المقروطة والتـي رشـت بالبـاكموبترازول بتركيـز  لمنباتات
 وزن 0-غـــم011ممغـــم.  12.11اعمـــى قيمـــة معنويـــة لمحتـــوى االنثوســـيانين وبمغـــت  0-ممغـــم. لتـــر 011الســـكوربيك بتركيـــز بحـــامض ا

رطب. ويشير التداخل بين الباكموبترازول وحامض االسكوربيك إن عدم الرش بالباكموبترازول مع الرش بحـامض االسـكوربيك بتركيـز 
 00.00فـي مقابـل  رطـب وزن 0-غـم011ممغـم.  40.08المعنوية ليـذه الصـفة وبمغـت ادى الى تسجيل اعمى القيم  0-ممغم. لتر 011

ويمكن القول من  .0-ممغم. لتر 011عند عدم الرش بالباكموبترازول والرش بحامض االسكوربيك بتركيز  رطب وزن 0-غم011ممغم. 
فــي النباتــات المقروطــة او  رطــب وزن 0-غــم011ممغــم.  20.88و 44.01نتــائج التــداخل الثالثــي ان اعمــى محتــوى لالنثوســيانين بمــغ 

 1.21في حـين سـجمت ادناىـا  0-ممغم. لتر 011غير المقروطة ومن دون الرش بالباكموبترازول والرش بحامض االسكوربيك بتركيز 
 .0-رممغم. لت 011عند القرط ومن دون الرش بالباكموبترازول والرش بحامض االسكوربيك بتركيز  رطب وزن 0-غم011ممغم. 

وقـــد يرجـــع الســـبب فـــي زيـــادة محتـــوى االنثوســـيانين عنـــد الـــرش بحـــامض االســـكوربك الـــى أن حـــامض االســـكوربك ىـــو أحـــد 
الخاليـا حيـث يعمـل عمـى  واسـتطالة انقسـاممضادات االكسدة الرئيسية ولو دور في الحفاظ عمى فعالية االنزيمات المتعمقة في تنظيم 

قد تسبب تـدىور فـي الطبقـة الدىنيـة لألغشـية ممـا يـؤدي الـى  التي H2O2لييدروجين التخمص من الجذور الحرة وخاصة بيروكسيد ا
 (.Mishra and Choudhuri, 1999زيادة تسرب المواد المذابة من االغشية الخموية )

 

النثوسريانين : تأثير القررط والررش بالبراكموبترازول وحرامض االسركوربيك كرل عمرى انفرراد او الترداخل فيمرا بيرنهم فري محترو  ا4الجدول 
 .Z. elegans  لنباتات الزينيا 1-غم وزن رطب111)ممغم. 

 

 القرطعامل 
 تراكيز الباكموبترازول

 1-لتر ممغم.
التداخل بين القرط  1-لتر تراكيز حامض االسكوربيك ممغم.

 تأثير القرط والباكموبترازول
 311 151 صفر

 بدون قرط

 ب 02.00 أ 20.88 ه -ج 01.24 د ه 01.04 صفر
 ج 00.20 ج د 01.02 ه -ج 00.00 د ه 08.12 01 ب 04.00

 ج 08.80 ج د 04.10 ه -ج 00.40 ه -ج 00.01 01

 قرط
 أ 10.00 أ 44.01 ه 1.21 أ 21.04 صفر

 ب ج 02.02 ج د 01.41 ب ج 04.00 د ه  04.40 01 أ 81.14
 ب 01.40 ب 10.80 ه -ج 00.24 ج د 00.04 01

رط وحامض التداخل بين الق
 االسكوربيك

 ب 88.21 ج 00.21 ج 02.44 بدون قرط
 تأثير الباكموبترازول

 أ 12.11 ج 00.22 ب 80.00 قرط

التداخل بين الباكموبترازول 
 وحامض االسكوربيك

 أ 82.00 أ 40.08 و 00.00 ب 81.04 صفر

 ب 00.10 ج د 01.00 ج د 01.20 ه و 00.21 01

 ب 01.00 ب ج 81.20 و -د 00.40 د ه 02.40 01

 أ 10.00 ج 00.22 ب 01.12 تأثير حامض االسكوربيك
 %.1القيم ذات االحرف المتشابية لكل عامل او تداخالتيا كل عمى انفراد ال تختمف معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

 التوصيات
لمحصول عمى  0-ممغم.لتر 01رش بالباكموبترازول بتركيز استخالصا مما سبق يمكن التوصية بأجراء قرط النباتات وال

نباتات اقل ارتفاعا مع تحسين مواصفات النمو الزىري لمنبات، وبناءًا عمى ذلك يمكن اجراء بحوث اخرى عمى النبات منيا إجراء 
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نمو اخرى ومقارنتيا مع  القرط لمنبات عدة مرات لزيادة عدد الفروع وبالتالي الحصول عمى االزىار ودراسة استعمال معوقات
 استعمال الباكموبترازول.

 

 العربية المصادر
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Flowering Growth Characters of zinnia elegans L. 
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ABSTRACT 

The current study was conducted during the period from April 2021 to August 2021 on Zinnia 

elegans L. Its flowers are purple in color to study the effect of pinching of the growing tip of the 

plant or without, and spray twice the shoot system with paclobutrazol at concentrations (0, 15 and 

30) mg. L
-1

 and ascorbic acid at concentrations (0, 150 and 300) mg. L
-1

, in the qualities of 

vegetable growth, The factorial experiment was implemented using Randomized Complete Block 

Design within Split Plot, with three replicates and seven plants for the experimental unit. The 

results indicated the following: The pinching of the growing top of the plant led to a delayed the 

date of flowering, increased inflorescences longevity and increased morally in the content of 

anthocynin in flowers40.58 mg.100g
-1

 wet weight. The spraying of paclobutrazol at a concentration 

of 30 mg. L
-1

 delayed the date of flowering and increased inflorescences longevity, while spraying 

in both concentrations 15 and 30 mg. L
-1

 increased the number of flowers to 2.09 and 2.32 flower. 

per plant, respectively. Ascorbic acid spraying delayed the date of the flowering and led to spraying 

at a concentration of 300 mg. L
-1 

and increased inflorescences longevity, and significantly increased 

the content of anthocynin in inflorescences to 51.23 mg.100g
-1

 wet weight. 

 

Keywords: pinching, paclobutrazol, ascorbic acid, Zinnia elegans, anthocyanin content. 
 

 

 

 


